
KUJIP01C40N0

FOND VYSOČINY
PROGRAM „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA

2019“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID FV02710.0011) a

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

a

NÁRT DANCE SCHOOL , z.s.
se sídlem: Fugnerova 3244/23, 586 01 Jihlava
IČO: 05225582
zastoupen: BcA. Annou Korba Vanackou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9581546001/5500

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „Účast na ME v Maďarsku 2019“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy
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nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

s,

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 100 000 Kč
Výše dotace v Kč 40 000 Kč
Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 60 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu 
uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna 
pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní 
hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech 
bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce 
uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje 
na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po 
případné výzvě předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1.1. 2019, nejpozději však do 30. 11. 2019. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, 
uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7,odst. 
1 této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) úhrada úvěrů a půjček,
d) alkohol a tabákové výrobky,
e) poplatky za vstupní víza do cizích zemí.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup ostatních služeb (doprava do místa konání mistrovství a zpět, ubytování, 

startovně na mistrovství),
b) služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění (pouze pojištění účastníků 

mistrovství),
c) cestovné,
d) pohoštění, občerstvení, potraviny.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde 
k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této 
smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby 
uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
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c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č, 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a 
celkových nákladů na projekt (např, analytickým účtem, účetním znakem, 
střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle 
zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné 
doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány 
odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že 
se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení 
prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, 
výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02710.0011 “,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní 
osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí 
být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy 
Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce 
nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce 
dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. 
(V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit 
DPH nejpozději do 30. 11. 2019). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod 
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými 
pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději 
do 10. 12. 2019. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.
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ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
* a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla

být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. k) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných 

nosičů „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, případně 
včetně doby udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.
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Cl. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940, e-mail: 
benes.z@kr-vysocina.cz.

a

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čí. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 11.6. 2019 
usnesením č. 1039/19/2019/RK.

V dne V Jihlavě dne ,...P.OZ;..M?
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Kraj vysočina (is 20 os ?(!ť
FOND VYSOČINY |v jV...-.................. ... ..

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 2 FONDU WmČim—-1-

KUJ1P01E2I4X
Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FV02710-19_05_19-16

Název programu
ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA^
2019

Název projektu
Účast NÁRT DANCE SCHOOL na Mistrovství
Evropy v Maďarsku 2019

Identifikační údaje žadatele

IČO: 05225582

Přesný název: NÁRT DANCE SCHOOL , z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: Fugnerova 3244

Obec: Jihlava

PSČ: 58601

Sídlo pošty: Jihlava

Název banky: Raiffeisenbank a,s.

Číslo účtu: 9581546001/5500

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul: BcA.

Jméno: Anna

Příjmení: Korba Vanacká

Funkce: předsedkyně spolku

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Anna

Příjmení: Korba Vanacká

Email: nartdanceschool@gmail.com

Tel.: 421733781291

((identifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,
pokud je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORR okres, celý kraj)

X. Stage Dance European Championship - Show Time 
Dance, Hungary. Mistrovství Evropy ve výrazovém 
tančí, Maďarsko.
Balaton Szabadido- és Konferencíakdzpont
8230 Balatonfúred , Horváth Míhály u. 64.

2, Odůvodnění projektu a jeho
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Taneční škola NÁRT DANCE SCHOOL, fungující pod 
vedením dvou zkušených tanečních lektorek BcA. Anny 
Korby Vanacké a Mgr. Barbory Schrekové, dává svým 
svěřencům - mladým tanečníkům možnost aktivně 
trávit svůj volný čas a zároveň jim umožňuje sportovně 
a umělecky růst a připravovat se i na připadnou 
profesionální dráhu sportovců a tanečníků. Proto se 
taneční škola snaží pravidelně nominovat své svěřence 
na taneční soutěže a závody, kde mohou mladí 
tanečníci poměřit své síly a uměn! s ostatními a to jak v 
České republice, tak na zahraničních soutěžích s 
mezinárodní účastí. Nominaci na Evropský pohár v 
Maďarsku získaly v rámci kvalifikační soutěže
Showtime Dance Ostrava dne 5.5.2019 jednotliví 
tanečníci, dua, skupiny a taneční formace Nárt Dance 
School: "In my own word" v kategorii uměleckých a 
výrazových tanců dětí 9-12 let, taneční dua "Baby rock" 
v kategorii sportovních tanců děti 9-12 let a "Addiction" 
v kategorii uměleckých tanců junioři 13-17 let, taneční 
dua "Girl power" a "Lets got" v kategorii sportovních 
tanců Junioři 13-17 let, taneční skupiny "Hope In Us" v 
kategorii uměleckých a výrazových tanců děti 9-12 let, 
"Dream It Up" v kategorii sportovních tanců děti 9-12 
let, "Turn It Up" v kategorii sportovních tanců junioři 
13-17 let, taneční formace "89" v kategori uměleckých 
a výrazových tanců dospělí 18-35 let a "Shake it Up" v 
kategorii sportovních tanců dospělí 18-35 let 
Mezinárodní soutěže typu evropských a světových 
pohárů přináší soutěžícím nejen možnost 
mezinárodního srovnání, ale také obrovské zkušenosti 
pro další rozvoj.

i



3. Popis projektu
1 Popište co konkrétně bude . 
obsahem projektu; co chcete 

' pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atpi/ jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Díky nominaci z národní soutěže Showtime dance 
Ostrava dne 5.5.2019 se všichni nominovaní tanečníci 
Nárt Dance účastní Mistrovství Evropy v Budapešti,
<teré se koná ve dnech 20. - 25.6.2019 v Balatonfured. 
Celkový pravděpodobný počet účastnících se 
tanečníků, včetně 2 trenérů je 34. V době podáni 
žádosti nebyl znám konkrétní rozpis, kteří tanečníci 
sudou soutěžit který den, ale vzhledem k celkovému 
počtu účastníků Nárt Dance School, kdy se 
předpokládá hromadná doprava pronajatým 
autobusem, který bude třeba využívat denně í na místě 
z důvodu ubytování vzdálené cca 8 km od místa konáni 
šampionátu, se předpokládá setrvání v místě po dobu 
konání minimálně 3 a max. 5 dnů. Účast na 
mezinárodní soutěži je pro všechny tanečníky i trenéry 
velkým přínosem i obrovským zážitkem. Neslouží 
pouze k poměření sil, ale je zároveň potřebnou 
zkušeností a inspirací pro další činnost a rozvoj. K “ 
zajištění dopravy bude na nezbytný počet dnů pronajat 
autobus na základě poptávky místních dopravců. 
Ubytování bude zajištěno v některém z blízkých 
ubytovacích zařízení, které bude mít dostatečnou 
kapacitu pro celou výpravu. Tato varianta bude zvolena 
z finančních důvodů (na základě již provedené rychlé 
poptávky). Cena za ubytování přímo v místě by byla 
cca o 1/3 vyšší než v zařízeních v blízkém okolí.

4, Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to ziepší 
jejich podmínky atp.

Cílovou skupinou taneční školy NÁRT DANCE 
SCHOOL" jsou děti a mládež od 4 do 26 let. Na 
Mistrovství Evropy v Maďarsku byli nominováni 
tanečnici Nárt Dance School ve věkových kategoriích 
děti 9-12 let, junioři 13-17 Set a dospělí 18-35 let v 
celkovém počtu 32 osob. Účast na mezinárodních 
soutěžích je pro taneční školu jedním z cílů, kterých 
chce škola pravidelně dosahovat. Kvalitu taneční výuky 
lze poměřovat především účastí na mezinárodních 
soutěžích. Dosahování nejlepších výsledků v 
mezinárodní konkurenci je přirozeným výsledkem a 
zároveň očekávaným efektem jak ze strany trenérů, tak 
samotných dětí a jejich rodičů.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konáni; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Mistrovství Evropy v Maďarsku se koná ve dnech 20. - 
25,6.2019 v Balatonfured. Nominace tanečníků Nárt 
Dance School byla oznámena na základě výsledků 
národní soutěže v Ostravě dne 16.5.2019. Od tohoto 
okamžiku začaly probíhat přípravné práce na 
šampionát. Samotné účastí předchází komunikace s 
rodiči dětí a samotnými dětmi a jejich následná 
intenzivní příprava ve formě tréninků. Probíhá zajištění 
ubytování pro všechny soutěžící a doprava - 
pravděpodobně pronájem autobusu. Pro tanečníky se 
připravují kostýmy a další nezbytné prvky, které k 
tanečním soutěžím patří (vizáž, doplňky pod.)



6, Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Taneční školu NÁRT DANCE SCHOOL vedou dvě 
tanečnice, lektorky a trenérky Anna Korba Vanacká a 
Barbora Schreková.
BcA, Anna Korba Vanacká je absolvenískou 
konzervatoře v Košicích v oboru muzikálové herectví a 
Akademie múzických umění v Praze (AMU) na katedře 
nonverbálního a pohybového divadla. Během studii 
působila jako choreograf v Tanečním studiu Andrea v 
Praze, hrála v řadě pražských divadel např. v Divadle 
Archa, v Divadle Inspirace, nebo v Divadle Alta a 
autorsky spolupracovala s řadou pedagogů z 
prestižních uměleckých škol, např, v New Yorku 
(Juiiiiard), v Berlině (Die Etage), nebo ve Waršavě 
(WCP),
V roce 2017 se po pod pedagogickým vedením Anny 
Korby Vanacká nominovaly hned dvě taneční skupiny 
na Mistrovství Evropy v Modem dance, kde v evropské 
konkurenci obsadily 10. respektive 11 místo. Díky 
tomuto umístění reprezentovala následně malá taneční- 
skupina Českou republiku i na Mistrovství světa v 
Polsku, Na domácí půdě nastudovala a uvedla Taneční 
škola Nárt Dance pod režijní a choreografickou 
taktovkou Anny Korby Vanacká adaptaci francouzské 
detektivní divadelní hry Roberta Thomase "Osm žen", 
která se setkala s velkým diváckým zájmem. "Osm 
žen" prozatím vyprodalo šestkrát jihlavské divadlo 
DIOD.
Mgr, Barbora Schreková je absolventkou FTVS UK v 
Praze. Taneční výchově a trenérství se aktivně věnuje 
již sedmým rokem. V posledních letech trénuje 
především pod vedením několikanásobných mistrů 
světa v akrobatickém rokenrolu manželů Kolbových v 
tanečním klubu KOLB DANCE při VŠK FTVS Praha. 
Díky tomuto angažmá přenáší nové pedagogické 
zkušenosti a tréninkové metody do Jihlavy. V 
posledních šesti letech dosáhla významných úspěchů, 
a to jak v roli tanečnice, tak trenérky. Je držitelkou 
stříbrné a dvou bronzových medaili z Mistrovství světa 
v akrobatickém rokenrolu v Petrohradu, v 
Shafřhaussenu a ve Winterthuru v kategorii dívčích 
senior formací.
Jako trenérka akrobatického rokenrolu dovedla pod 
svým trenérským vedením v letech 2015 - 2018 hned 
dvě jihlavské dívčí formace na vrchol českého 
akrobatického rokenrolu, stejně jako jeden z tanečních 
párů, který byl za rok 2015 vyhlášen jako druhý, v roce
2016 dokonce nejlepší český pár ve své kategorii. V 
loňském roce byla za své trenérské úspěchy oceněna 
Cenou rady města Jihlavy.
Pedagogický tým doplňuje i další zkušená trenérka a 
lektorka Denisa Šťastná, absolventka katedry 
sportovních studií a germanistiky na Filosofické fakultě 
MU Brno. Řadu let působila aktivně ve fitness, ve 
kterém získala titul mistryně České republiky. V roce
2017 začala sbírat Denisa Šťastná se svými 
svěřenkyněmí své první úspěchy v domácích soutěžích 
Disco dance už pod vlajkou Nárt dance school. Taneční 
škola je od roku 2017 podporována Statutárním 
městem Jihlava v grantovém programu "Činnost". V 
letošním roce obdržela škola dotaci i z úrovně MŠMT.



7, Rozpočet projektu
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
'včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 100 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 40 000 Kč 40,00 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 40 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 60 000 Kč 60,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 60 000 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH

9, prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10, Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11, Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1,1.2019 do 
31.12.2019,

12, Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte
jej



1. Doklad o právní subjektivitě žadatele - výpis ze spolkového rejstříku. 2. Doložení 
náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 3. Podrobný položkový rozpočet projektu. 4. Oficiální nominace - výsledky 
národní soutěže Showtime Dance Ostrava 2019, kvalifikující soutěžící na Evropský 
pohár v Maďarsku + oznamovací e-mail organizátorů Showtime Dance Ostrava 
2019. 5. Oficiální propozice Mistrovství Evropy X. Stage Dance European 
Championship, Balatonfured, Hungary, 20 - 25 th June, 2019 ^

V Jihlavě dne 19.5.2019
Rázítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele;
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádostí požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládáni projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkováni) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



Podrobný rozpočet projektu
Předpokládané příjmy
Členské příspěvky 60000
Dotace KV 40000
Celkem příjmy 100000

Předpokládané náklady
Ubytování účastníků 80000
Doprava 20000
Celkem náklady 100000


